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RESUMO 

 

  

O presente trabalho teve como principal objetivo analisar a relação entre a 

experiência de Economia de Comunhão no Pólo empresarial Spártaco, localizado na 

região de Cotia/SP e o Desenvolvimento Local na região. A pesquisa  desenvolveu-

se a partir de uma abordagem qualitativa de caráter exploratório através de Estudo 

de Caso. Além da análise de referencial teórico a respeito do tema e coleta de dados 

secundários, foram feitas 3 (três) entrevistas semiestruturadas em profundidade com 

os responsáveis pelas empresas e com uma funcionária participante da Associação 

de Funcionários do Pólo Spartaco. Para a interpretação dos dados coletados, 

utilizou-se a análise de conteúdo. Os resultados encontrados revelam que os 

impactos gerados através da inserção destas empresas no Projeto Economia de 

Comunhão transformam a vida dos atores envolvidos, entretanto não se pode 

concluir que exista uma relação direta entre Economia de Comunhão e 

Desenvolvimento Local na forma como é conceituado pelos principais autores.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

Um fenômeno visível atualmente é o do desenvolvimento da economia 

associado à crescente integração de países, formação de blocos regionais e 

estratégias empresariais conjuntas para diferentes regiões do globo. Terminologias 

como globalização, mercado mundial, economia internacional, entre outras, parecem 

já triviais.  

Entretanto um fenômeno apontado por diversos autores é o fortalecimento de 

iniciativas de Desenvolvimento Local concomitante a este advento de economia 

global. Conforme Castells apud Buarque, “uma de las muchas paradojas que nos 

depara nuestro interesante tiempo histórico es el relanzamiento de lo local en la era 

de lo global” (CASTELLS 1998 apud BUARQUE, 2002, p.25). 

É dentro deste contexto que  o trabalho está inserido tendo como  objetivo  

analisar a relação entre a experiência de empresas que aderiram a uma proposta 

chamada Economia de Comunhão,  localizadas em um Pólo empresarial na região 

de Cotia/SP, e o Desenvolvimento Local na região. 

A pesquisa está estruturada em 6 capítulos. No primeiro foram feitas as 

considerações inicias contextualizando e aprofundando a problemática da pesquisa. 

Logo seguem a descrição dos objetivos sinalizando os caminhos utilizados para a 

resolução da problemática. Por fim  segue a  justificativa que aponta os motivos 

pelos quais a realização da pesquisa foi escolhida. 

 No segundo e terceiro capítulos procurou-se aprofundar o referencial teórico 

sobre Desenvolvimento Local  e Economia de Comunhão respectivamente. Nesta 

etapa apresentam-se os principais autores e suas abordagens a respeito do 

assunto. 

No quarto capítulo foram apresentados os métodos e os procedimentos 

utilizados pesquisa. A forma de Estudo de Caso, através de pesquisa qualitativa, foi 

o método utilizado no trabalho e descrito nesta sessão.  

No quinto capítulo foram apresentados os resultados da análise dos dados. 

Na primeira sub-sessão a região onde se encontram as empresas, localizadas no 

Pólo Empresarial Spartaco, foi descrita e analisada. Na segunda, seguem a 

descrição e análise do próprio Pólo Spartaco. Na terceira sub-sessção as empresas 
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estudadas foram caracterizadas. Por fim, na quarta sub-sessão procurou-se analisar 

as atividades destas empresas com os limites e potencialidades do Desenvolvimento 

Local da região.  

No último capítulo foram feitas as considerações finais onde foram 

apresentados os resultados de toda a pesquisa procurando de forma clara 

responder a questão principal da pesquisa.  

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Na década de 70, o modelo de desenvolvimento com raízes na lógica fordista 

começa a entrar em declínio e a transição para um novo paradigma de 

desenvolvimento “não só demanda novas concepções e percepções como torna 

viáveis novas propostas de organização da economia e da sociedade que, no 

passado recente, não passavam de utopia.” (BUARQUE, p.17). A dinâmica da 

economia da forma como está estruturada hoje, parece não suprir as necessidades 

da sociedade como um todo: concentração de renda, subdesenvolvimento e pobreza 

são um dos exemplos deste contexto.  

As posições divergem quanto ao tipo de iniciativas e o âmbito (governo, 

mercado ou sociedade civil) que poderiam representar algum tipo de mudança de 

forma a trazerem resultados positivos para a sociedade, diminuindo os impactos 

negativos do atual sistema ou então o substituindo. São consideráveis as mudanças 

quanto ao planejamento e promoção de desenvolvimento sócio-espacial, se 

fortalecem diversas combinações de iniciativas, não só entre o Estado e o ‘local,’ 

mas também entre o setor público e privado. (BUARQUE, 2002).    

Segundo Lins (2007), o nível ‘local’ ganhou uma considerada expressão 

devido a dois fatores principalmente, o da descentralização da função do Estado 

diante das transformações do período pós-fordismo e a grande visibilidade 

alcançada por certas dinâmicas produtivas localizadas, “estruturas sócio-produtivas 

local-regionais (...)  que mostram níveis de desempenho e competitividade 

merecedores de atenção” (LINS, 2007,p.2) 
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Para Buarque (2002, p.25) desenvolvimento local é  

 

(...) um resultado de múltiplas ações convergentes e complementares, 
capaz de quebrar a dependência e inércia do subdesenvolvimento e atraso 
em localidades periféricas e de promover uma mudança social no território. 
 

Este fenômeno parece ser uma das expressões de mudança que estão 

ocorrendo no cenário de hoje. É importante salientar que, ainda segundo Buarque 

(2002) globalização e desenvolvimento local não são exatamente alternativas 

opostas. Ele aponta que estes “constituem dois pólos de um mesmo processo 

complexo e contraditório, exercendo forças de integração e desagregação, dentro do 

intenso jogo competitivo mundial” (BUARQUE, 2002, p.34). 

Para Milani (2005, p.1), o desenvolvimento local “é o conjunto de atividades 

culturais, econômicas, políticas e sociais – vistas sobre a ótica intersetorial e trans-

escalar que participam de um projeto de transformação consciente da realidade” 

Segundo Buarque (2002), todo o processo de desenvolvimento local deve 

resultar na melhoria da qualidade de vida nas pequenas unidades territoriais (com 

redução da pobreza, geração de riqueza) e eficiência econômica e distribuição de 

ativos. E, para que qualquer estratégia de desenvolvimento local se viabilize de 

forma consistente e sólida, a mesma deve se sustentar em três pilares:   

 

Organização da sociedade, contribuindo para a formação de capital social 
local (entendido como capacidade de organização e cooperação da 
sociedade local) combinada com a formação de espaços institucionais de 
negociação e gestão, agregação de valor na cadeia produtiva, com a 
articulação e o aumento da competitividade das atividades econômicas com 
vantagens locais e reestruturação e modernização do setor público local, 
como forma de descentralização das decisões e elevação da eficiência e 
eficácia da gestão pública local. (BUARQUE, 2002, p.27).  
 
 
  

A sociedade civil parece ter consciência de sua importância nesta 

transformação da realidade e já tem feito melhorias em suas regiões. Mas nota-se 

também que, segundo Milani (2005),  seria interessante estender a outras 

localidades esta possibilidade de ações, para que as condições de vida da 

população sejam melhoradas ( Milani, 2005). Na dimensão de mercado, notam-se 

algumas iniciativas diante deste contexto de mudanças. Uma delas é a aderência de 

empresas à proposta Economia de Comunhão (EDC).   
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O Projeto EDC surgiu a partir de uma iniciativa de membros do Movimento 

dos Focolares. O Movimento dos Focolares são um grupo eclesial e civil, iniciado em 

1943, na Itália, fundado e presidido por Chiara Lubich até o ano de 2008. Este 

movimento está presente em 182 países, com aproximadamente 150 mil 

participantes (maioria leigos). Um dos princípios que permeiam a vida dos membros 

deste movimento é a  chamada cultura da partilha, onde a comunhão de bens 

materiais é procurada ser colocada em prática.  

Conforme Pinheiro (2000), é nesse contexto, no qual interagiram elementos 

históricos e culturais do Movimento dos Focolares, onde insere-se a proposta 

Economia de Comunhão, o qual se transformou em uma rede mundial de empresas 

que tem por fundamento uma cultura de partilha, derivada da iniciativa  da prática da 

comunhão dos bens. 

As empresas de EdC distribuem (livremente) o lucro segundo três finalidades 

de igual importância:  

 

apoiar, através de projetos partilhados com base na reciprocidade, na 
subsidiariedade e na comunhão, o desenvolvimento das pessoas e das 
comunidades que se encontram em situação de pobreza; difundir a "cultura 
da partilha" e da reciprocidade, pré-condição para o desenvolvimento 
integral e de uma economia e uma sociedade fraterna e solidária e 
desenvolver a empresa, criando postos de trabalho e riqueza, orientando 
toda a vivência dentro e fora da empresa para o bem comum. (EDC, 
http://www.edc-online.org/br/).  
 
 

É importante salientar que a EdC dá origem a pólos produtivos nas 

cidadelas/cidadezinhas do Movimento dos Focolares, a fim de mostrar um local 

industrial como um laboratório vivo de uma economia de comunhão. 

O problema levantado neste trabalho é investigar a relação entre Economia 

de Comunhão e desenvolvimento local. Um dos objetivos da EDC, conforme citado 

acima, é justamente apoiar o desenvolvimento das pessoas e das comunidades que 

se encontram em situação de pobreza.  Inúmeras são as discussões a respeito de 

que se as iniciativas da sociedade civil contribuem para o desenvolvimento, ou para, 

neste caso, o desenvolvimento local e de que forma estariam contribuindo 

efetivamente. Os princípios que regem as empresas de EdC, pelo menos em teoria 

conforme citados acima, parecem ter relação com alguns do  princípios para a 

promoção de um desenvolvimento local consistente e sólido, como a formação de 

capital social local e a melhoria da qualidade de vida da população local, 

http://www.edc-online.org/br/
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pressupondo a diminuição da pobreza e distribuição de ativos. Alguns estudos já 

foram publicados acerca desta problemática, entretanto percebe-se que ainda 

existem conclusões a serem obtidas para uma melhor clareza do fenômeno 

Desenvolvimento Local e Economia de Comunhão. 

Portanto, neste trabalho não é tomado como verdade absoluta a Economia de 

Comunhão como fator de Desenvolvimento Local, bem como se assume o conceito 

de desenvolvimento como uma construção que, dependendo da forma como é 

apresentado, pode estar voltado para interesses específicos que precisam ser 

explicitados. Buscar-se-á fazer uma revisão crítica do conceito de desenvolvimento, 

bem como de Economia de Comunhão de forma a explicitar os valores e interesses 

que perpassam tais conceitos. 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 
 

 

Analisar a relação entre a experiência de Economia de Comunhão no Polo 

empresarial Spartaco localizado na região de Cotia/SP e o Desenvolvimento 

Local na região. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

• Caracterizar em forma de descrição o contexto político, econômico e social da 

região  

• Caracterizar o Polo Empresarial Spartaco, a Associação de Funcionários do 

Pólo e as duas empresas de Economia de Comunhão analisadas no estudo 

(estrutura, tipo de mão-de-obra, tecnologias, origem da matéria-prima, perfil 

de gestão. 
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• Verificar a relação entre as atividades das empresas de Economia de 

Comunhão e Associação dos Funcionários do Pólo com os limites e 

potencialidades do Desenvolvimento Local da região. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 
 

 

A abordagem teórica que será utilizada neste estudo, procura aprofundar a 

questão da relação entre Economia de Comunhão e Desenvolvimento uma vez que 

na literatura assume-se como natural essa relação, ou seja, assume-se 

automaticamente que Economia de Comunhão gera desenvolvimento local.  Outra 

contribuição deste estudo se dará na forma de explorar tanto o conceito de 

Economia de Comunhão quanto o conceito de Desenvolvimento numa perspectiva 

crítica.  

No campo empírico será realizado um estudo visando compreender se existe uma 

relação positiva entre Economia de Comunhão e Desenvolvimento Local.  Este 

trabalho poderá contribuir com conhecimento para aprofundar as experiências de 

Economia de Comunhão e de Desenvolvimento Local, bem como contribuir para a 

orientação de projetos de Economia de Comunhão e de Desenvolvimento Local. 
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2 DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 

Falar em desenvolvimento hoje já não é o mesmo do que falar em 

desenvolvimento há algumas décadas atrás. A divergência quanto a conceitos e 

concepções é notável quando se estuda esta temática. Por conta disto e também em 

função das constantes mudanças na sociedade quanto a novas condições 

socioeconômicas, tecnológicas, políticas e ambientais,  é que realizar um estudo 

neste campo é sempre desafiador.  

Buarque (2002, p.15), aponta que: 

 

Essas transformações na realidade pedem e estimulam o surgimento de 
novas idéias e conceitos para explicar a realidade e para organizar as 
iniciativas e ações da sociedade diante das circunstâncias históricas. 
 
 

 Independente de concordar ou não com estes novos conceitos, é importante 

perceber que é indiscutível a intensa e profunda transformação que torna as antigas 

concepções e organizações ultrapassadas e inadequadas em novas conjunturas e 

condições socioeconômicas diferentes ( BUARQUE, 2002). 

Identifica-se na literatura sobre o tema que parece ser comum escrever que 

desenvolvimento não é sinônimo de crescimento econômico e que a compreensão 

deste fenômeno depende de quem está falando, para quem, em que contexto e em 

que tempo. 

 Esta forma de pensar, que desenvolvimento econômico seria sinônimo de 

crescimento econômico, e que predomina ou predominou por décadas, tem como 

teorização decorrente a seguinte idéia: 

 

apontar maneiras pelas quais seria possível promover o ‘avanço’ tanto dos 
países do ‘primeiro mundo’ (que deveriam continuar crescendo e eliminando 
seus ‘problemas sociais’) quanto do ‘terceiro mundo’ (que deveria alcançar 
o primeiro). (BONETE  e CORÊA, 2009, p.42).  
 
 

 Ou seja, esta forma de pensar, esta visão crítica às teorias 

desenvolvimentistas do pós-guerra, caracteriza o desenvolvimento como  se fosse 

um processo evolutivo, em que para alcançar o estágio de desenvolvimento, os 

países sub-desenvolvidos utilizariam  
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das receitas do desenvolvimento das nações capitalistas pioneiras para 
propor saídas aos países subdesenvolvidos (que, variando com a filiação 
teórica, poderiam, ou não, ser levadas adiante pelo Estado). (BONETE  e 
CORÊA, 2009, p.42). 
 
 

Dentro deste contexto, cabe a também a idéia de desenvolvimento segundo 

Herculano (1992, p.23)  em que o mesmo  “supõe uma trajetória a se percorrer, uma 

mudança ordenada, predeterminada, universal, segundo um mesmo e único 

processo civilizatório, uma crença de que a humanidade  mova-se numa direção 

desejada e para melhor”.  

Esta “direção desejada e para melhor” é caracterizada por alguns autores, 

como VIEIRA (1999),  como um certo tipo de ideologia, enfatizando que “ a força 

ideológica da idéia de desenvolvimento tornou-se depois da 2ª Guerra Mundial uma 

força política inquestionável, só encontrando paralelo na ideologia do colonialismo 

do sec. XIX” (VIERA, 1999, p.127) . 

Percebe-se claramente que o modelo de desenvolvimento capitalista que 

mantém a sociedade de mercado gera avanços mas também, por outro lado, traz 

uma diversidade de custos sociais. A crise se instala de forma geral nos níveis 

social, econômico, político, ideológico e ambiental.  

Diante disto, é notável o crescimento nas últimas décadas da reorientação do 

processo de desenvolvimento com o objetivo de repensar as prioridades desse 

cenário. As iniciativas e propostas que surgem diante dessa nova configuração 

parecem priorizar não só as questões bastante em voga ambientais, mas também 

aquelas que decorrem da importância da dimensão do ser humano  visando não 

somente questões que se aproximam de uma abordagem talvez mais quantitativa, 

como redistribuição de renda e diminuição da desigualdade social, mas também os 

aspectos como aumento da qualidade de vida e a satisfação de necessidades 

humanas de auto-realização.  

É neste aspecto em que autores inserem a realidade do desenvolvimento 

local. A reafirmação deste âmbito parece nunca ter sido tão forte como elemento de 

transformação sociopolítico-econômica que privilegia novas formas de solidariedade, 

parceria e cooperação.  

Para contextualizar o momento em que este tema começa a se inserir no 

Brasil, Goulart (2006, p.4)  afirma que: 

a localidade passou a constar na agenda de pesquisadores, de 
formuladores de políticas e dos governos brasileiros a partir do início dos 
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anos 90, também em decorrência do novo desenho institucional proposto 
pela Constituição brasileira de 1988 e o processo de descentralização das 
políticas públicas. 
 
 

A descentralização acaba por fortalecer o poder local contribuindo para a 

democratização dos processos decisórios. O cidadão tem mais oportunidades de 

escolher suas alternativas e decidir sobre seu futuro dentro das formas imediatas e 

diretas das necessidades e alternativas de desenvolvimento local ( BUARQUE, 

2002).    

O desenvolvimento local seria capaz de quebrar a dependência e a inércia do 

subdesenvolvimento e do atraso em localidades periféricas e de promover uma 

mudança social no território através de ações convergentes e complementares de 

todos os atores envolvidos no processo ( BUARQUE, 2002). Esta afirmação parece 

ser um tanto desafiadora e talvez pouco realista diante da atual conjuntura que se 

apresenta complexa para efetivas mudanças na sociedade. Este é um dos motivos 

pelos quais parece ser pertinente estudos acerca desta temática a fim de verificar a 

real possibilidade destas transformações estarem efetivamente ocorrendo nestas 

localidades. A análise, portanto, também é desafiadora.  

Para Buarque (2002, p.25), o desenvolvimento local pode ser conceituado 

como: 

um processo endógeno de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à 
melhoria da qualidade de vida da população em pequenas unidades 
territoriais e pequenos agrupamentos humanos. Para ser consciente e 
sustentável o desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as 
potencialidades locais e contribuir para elevar as potencialidades sociais e a 
viabilidade e competitividade da economia local; ao mesmo tempo, deve 
assegurar a conservação dos recursos naturais locais, que são a base 
mesma das suas potencialidades e condição para qualidade de vida da 
população local.  

   
 

Vásquez Barquero (2001) também concorda com Buarque quando fala em 

desenvolvimento local enfatizando o processo de desenvolvimento endógeno. Como  

“ endógeno” , tem-se que, “ em última análise, são as iniciativas e o controle 

exercidos pelos atores locais e a sociedade civil, através de suas respostas 

estratégicas, que contribuem para os processos de transformação de cidades e 

regiões.” (VASQUES, 2001, p. 10).  

 Portanto, Buarque (2002) também diz que: 
 

Esse empreendimento endógeno demanda, normalmente, um movimento 
de organização e mobilização da sociedade local, explorando as suas 
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capacidades e potencialidades próprias, de modo a criar raízes efetivas na 
matriz socioeconômica e cultural da localidade. (BUARQUE, 2002, p.25). 
 
 

Segundo estas colocações, observa-se hoje uma gama significativa de 

iniciativas da sociedade civil neste âmbito local. Muitos dos exemplos estudados 

estão localizados na região do norte e nordeste do país, em pequenos municípios e 

comunidades e no estado de Santa Catarina.  

Uma das abordagens para a análise de objeto de estudo deste trabalho terá 

como um dos pontos centrais a afirmação de Buarque (2002) quando diz que: 

 

o desenvolvimento local sustentável resulta da interação e sinergia entre 
qualidade de vida da população local – redução da pobreza, geração da 
riqueza e distribuição de ativos - , a eficiência econômica – com agregação 
de valor na cadeia produtiva -, e a gestão pública eficiente.( BUARQUE, 
2002, p.27). 

 

 

Dessa forma, as estratégias para a promoção do desenvolvimento local são 

estruturadas em três pilares: a organização da sociedade que contribui para a 

formação de capital social local (conceito que será abordado posteriormente) 

juntamente com a formação de espaços institucionais de negociação e gestão; 

agregação de valor na cadeia produtiva, com o aumento da competitividade das 

atividades econômicas locais e a elevação da eficiência e eficácia da gestão pública 

local. Associado a tudo isto, é imprescindível alguma forma de distribuição de ativos 

sociais, principalmente o ativo do conhecimento expresso pela escolaridade e 

capacitação tecnológica (BUARQUE, 2002). 

É importante estar atento que, segundo Buarque (2002), o desenvolvimento 

local não pode ser confundido com um tipo de movimento econômico que é gerado 

por investimentos externos, que acabam não se internalizando e enraizando na 

economia local. Pode se tornar um fenômeno que não se traduz em mudanças 

efetivas na organização social e econômica local. 

O desenvolvimento local visa, portanto, reduzir esta dependência histórica de 

transferência de rendas que são geradas em outros espaços. E para um fenômeno 

se caracterizar de fato como desenvolvimento local, a economia deve ser eficiente e 

competitiva, gerando riqueza local e sustentável. 

Pike, Rodríguez-Pose e Tomaney  (2008) fazem uma reflexão a respeito da  

importância deste tipo de atividade que cresce para os governos nacionais, regionais 
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e locais desde os anos 1960 e 1970. Os autores indicam também que o contexto em 

que se insere o desenvolvimento local e regional modificou-se de forma dramática 

em função das mudanças nos padrões das atividades econômicas e que, por conta 

disto, esta temática se torna cada vez mais desafiadora. Entre algumas destas 

mudanças podem-se destacar: o aprofundamento das desigualdades geográficas 

em termos de prosperidade e bem estar em função de uma mudança qualitativa do 

capitalismo, sendo o sistema cada vez mais internacionalizado, globalizado e de 

intenso conhecimento e competitividade; surgimento de novos tipos de instituições 

com novas relações em torno de parcerias têm dominado a governança do 

desenvolvimento local e regional; remodelamento do terreno do desenvolvimento 

local  que acabam por estimular novas intervenções através de políticas públicas e 

mudança no foco do debate a respeito do tema, de uma visão mais quantitativa para 

qualitativa do desenvolvimento. Pike, Rodríguez-Pose e Tomaney apud (2008). 

Ainda dentro deste cenário, para Buarque (2002) o papel do Estado seria 

como um agente regulador pois o mercado agiria como um sinalizador da 

racionalidade econômica que orienta os investimentos para assegurar a viabilidade 

econômica, entretanto,  

 

(...) o mercado tem eficácia num horizonte temporal curto e é estritamente 
econômico-empresarial, mostrando-se incapaz de lidar, especialmente, com 
três componentes fundamentais para o novo paradigma de 
desenvolvimento, que tendem a demandar prazos longos de maturação: 
conservação ambiental, equidade social e equilíbrio espacial. Nesses 
aspectos, se não houver a ação reguladora do Estado – que introduz a 
visão de longo prazo estratégica e ética e incorpora diferentes pressões 
sociais - , a dinâmica econômica tende a comprometer a sustentabilidade a 
longo prazo, porque costuma promover a degradação ambiental, a 
concentração dos benefícios sociais e a concentração espacial da riqueza. 
(BUARQUE, 2002, p. 23). 
 
 

Milani (2002) relembra que a crise do desenvolvimento em 1990, período 

marcado pela crítica acirrada e também pela tentativa de renovação, o Estado é 

denunciado por sua “inépcia, falta de transparência e corrupção” (MILANI, 2002, 

p.10) e que o mesmo  

 

não seria grande o suficiente para tratar de problemas globais, nem tão 
pequeno assim para estar próximo ao cidadão e acompanhar de perto as 
relações que, gradualmente, complexificam o desenvolvimento local. 
(MILANI, 2002, p.10). 
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Gaudemar (1989) apud Lins (2007) observa também que as práticas de 

planejamento e promoção do desenvolvimento que estão ligadas ao Estado 

perderam força em diversos países, e em seu lugar apareceram outras combinações 

de iniciativas, “ não somente entre o Estado e as coletividades territoriais, (...) mas 

também entre o setor público e o setor privado.” (LINS, 2007, p.2). 

Milani (2002) atenta para alguns riscos que surgem ao tomar a análise do 

desenvolvimento local desarticulado da escala nacional. Ele diz que “ o 

desenvolvimento local é considerado, neste contexto, como uma panacéia das 

crises do desenvolvimento (nacional) e do Estado-nação, panacéia para qual não 

haveria limites ou constrangimentos” (ibidem, p.11). Portanto, os riscos estariam em 

primeiro lugar no localismo, que “aprisiona atores, processos e dinâmicas de modo 

exclusivo ao seu  local”.  O segundo seria em conseguir pensar no desenvolvimento 

local de forma autônoma  e independente das estratégias de desenvolvimento 

nacional e internacional. E o terceiro seria estar atento para a possível atomização 

do desenvolvimento local diante das possível  iniciativas fragmentadas que não são 

necessariamente coerentes entre si.  

Pensar em desenvolvimento local parece ser necessário “ultrapassar” o local, 

limitado pelos espaços geográficos, e pensá-lo começando a desconstruir esta 

relação entre micro e macro. O local se constitui como um território que conduz a 

uma análise da endogenia do fenômeno e a particularidade do contexto em que ele 

está situado. Portanto o local, nesta forma de pensar, é construído social e  

territorialmente. ( MILANI, 2002). Ele é, desta forma, “ (...) delimitado pela 

permanência de um campo estável de interação entre atores sociais, econômicos e 

políticos” (ibidem, p.12). 

Portanto, levando em consideração esta perspectiva de interação entre atores 

sociais, o desenvolvimento local envolve fatores sociais, culturais e políticos e que, 

ainda segundo Milani (2002) não se regulam exclusivamente pelo sistema de 

mercado. O crescimento econômico seria como uma variável essencial, mas não 

suficiente para o desenvolvimento local.  

Monastério (2000) aponta que no campo dos estudos da economia do 

desenvolvimento, praticamente todas as pesquisas mais recentes reconhecem a 

relevância, em diferentes graus, de fatores institucionais e sociais no 

desenvolvimento econômico. 
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3 FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS DA ECONOMIA DE COMUNHÃO 
 

 

Após ter sido feito uma análise breve dos autores que escrevem a respeito de 

Desenvolvimento Local , é que se apresentará uma iniciativa da sociedade civil, a 

aderência de empresas privadas a proposta Economia de Comunhão, que parece, 

conforme seus princípios, contribuir de alguma forma para o desenvolvimento, mais 

especificadamente para o desenvolvimento local de onde está inserida. O conceito 

de capital social será utilizado para auxiliar na análise entre desenvolvimento local e 

Economia de Comunhão. 

 Que tipo de empresas seriam estas de Economia de Comunhão?  

O Projeto EDC surgiu a partir de uma iniciativa de membros do Movimento 

dos Focolares. Os Movimento dos Focolares é uma associação de caráter civil e 

eclesial que teve seu início no período da Segunda Guerra Mundial, em 1943, na 

Itália. Ele foi fundado e presidido por Chiara Lubich, na época, uma jovem de 23 

anos. Justamente neste período, de guerra, bombardeios e  sofrimento é que Chiara 

Lubich “teve uma intuição sobre quem é verdadeiramente Deus: Amor” (PINTO & 

LEITÃO, 2006, p. 18).  

 

Como toda verdadeira intuição é acompanhada de um forte sentimento de certeza, 
ela [Chiara Lubich] assumiu que, postas em prática, as palavras do Evangelho 
provocariam uma grande revolução, e várias foram as situações que reforçaram a 
crença do grupo durante o tempo em que Chiara e suas colegas se dedicaram a 
socorrer as vítimas da guerra.  

 

A prática da ‘comunhão de bens’ como se fala no Movimento dos Focolares é 

uma iniciativa que desde o seu início é caracterizada como um dos pontos centrais a 

serem vivenciados por este grupo. Esta ‘cultura da partilha’, não só de bens mas 

também de experiências vivenciadas não tinham como objetivo somente o alcance 

de membros do Movimento dos Focolares, ao contrário, um dos anseios de Chiara 

Lubich era na resolução dos problemas sociais (ARAÚJO, 1998). Este movimento 

alastrou-se e está presente hoje em 182 países, com aproximadamente 150 mil 

participantes (maioria leigos).  

Conforme Serafim (2001, p.5), “são pelas inserções de valores e princípios 

provenientes do Movimento dos Focolares no espaço de produção que a Economia 

de Comunhão se nutre”, a qual se transformou em uma rede mundial de empresas 
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que tem por fundamento uma cultura de partilha, derivada da iniciativa  da prática da 

comunhão dos bens. 

A Economia de Comunhão surgiu concretamente em 1991, quando Chiara 

Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, veio ao Brasil e visitou a cidade de 

São Paulo. Ela percebeu que existia uma grande necessidade em ajudar aqueles 

que viviam em condições miseráveis, mas de uma forma diferente.  A partir daquele 

momento, a idéia começou a ser colocada em prática na forma de empresas que 

partilhassem seus lucros com os mais necessitados e procurassem vivenciar 

diariamente a cultura da partilha. Estes princípios deveriam ser premissa para a 

existência destas empresas.  

 Segundo Serafim (2001, p.3), 

 

O projeto de economia de comunhão (EdC) apresenta-se como uma 
proposta que visa resgatar a dignidade do ser humano, colocando-o como 
fim último de todas as ações econômicas. (...) reúne em nível mundial 750 
empreendimentos, sendo que no Brasil há cerca de 100 organizações dos 
mais variados tamanhos e setores da economia. A EdC consiste em 
direcionar a empresa a se constituir como comunidade de pessoas 
altamente responsáveis e motivadas – voltada à produção de bens e 
serviços – e em vista de uma sociedade solidária e por livre decisão comum 
tornar os lucros disponíveis aos necessitados, dando-lhes condições de vida 
e possibilidades de um trabalho. O projeto possui, como definido, alto 
conteúdo ético, mas carente de formulações teóricas mais consistentes. 
 
 

Um dos princípios das empresas de EdC, portanto, é a distribuição 

(livremente) do lucro segundo três finalidades de igual importância:  

 

apoiar, através de projetos partilhados com base na reciprocidade, na 
subsidiariedade e na comunhão, o desenvolvimento das pessoas e das 
comunidades que se encontram em situação de pobreza; difundir a "cultura 
da partilha" e da reciprocidade, pré-condição para o desenvolvimento 
integral e de uma economia e uma sociedade fraterna e solidária e 
desenvolver a empresa, criando postos de trabalho e riqueza, orientando 
toda a vivência dentro e fora da empresa para o bem comum. (EDC, 
http://www.edc-online.org/br/). 
 
 

 Para a difusão desta ‘cultura da partilha’ é que a proposta Economia de 

Comunhão também chama de formação de ‘homens novos’.  

Araújo (1998a) apud Serafim (2001, p.60) alerta que  

 

não se trata apenas de colocar em comum moeda corrente para atingir os 
fins já mencionados, mas de criar empregos, investir os lucros das 

http://www.edc-online.org/br/
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empresas em projetos de expansão, fornecer equipamentos ou serviços, 
colocar em comum a experiência adquirida e a capacidade. 
 

Um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento da Economia de 

Comunhão é o relacionamento entre todos os atores envolvidos na proposta. Bruni 

(1996) apud Serafim (2001, p.70) diz que a atividade econômica é vista não como 

território do interesse próprio, mas como espaço onde as pessoas colocam os 

próprios talentos e bens num jogo de reciprocidade, e onde o motor do proveito 

econômico pessoal é apenas um dos motores do agir econômico. O mercado não é 

rejeitado, mas considerado uma das instituições – que não é a mais importante – 

que participa da organização da comunidade. 

E ainda, segundo Araújo (2001) apud  Medeiros (2006) o que se deseja nas 

empresas de Economia de Comunhão é a constituição de comunidades de trabalho, 

onde os relacionamentos tenham por base a amizade, o respeito, a confiança, a 

estima recíproca e a comunhão. Desta forma, homem é visto como um ser 

relacional, que só se realiza quando estabelece relações de abertura, reciprocidade 

e doação para com o outro. 

 Logo na fundação da EDC, constatou-se a necessidade de se criar um pólo 

empresarial para que desse visibilidade à proposta e funcionasse como vínculo para 

todas as empresas que aderissem à ideia. 

Atualmente existem em todo o mundo sete pólos empresariais/industriais. São 

eles: o Pólo Spartaco - São Paulo/Brasil, o Pólo Lionello - Florança/Itália, o Pólo 

Solidariedade- Buenos Aires/Argentina, o Pólo Ginetta – Recife/Brasil, o Pólo 

Mariapoli Faro – Krizevci/Croácia e o Pólo Bélgica-Bélgica) (EDC, 2010). 

Para se ter uma visualização da situação atual em termos de resultados do 

Projeto quanto ao alcance de seus objetivos (aqueles quantificáveis) é que  será 

feita uma breve a explanação a seguir conforme informações da Secretaria 

Internacional de Economia de Comunhão.  

Nesta primeira figura pode-se observar a comparação na evolução em termos 

de quantidade de empresas entre os anos de 2007 e 2010 em relação subdivisão 

por continentes.  

 



 

Quadro 1
Fonte: Secretaria Internacional de Econo

 

Na figura abaixo observa

representatividade na subdivisão de todas as empresas de 

no mundo por setor produtivo.

Figura 1 – Empresas de Economia de 

Fonte: Secretaria Internacional de Economia de Comunhão
 

O Lucro das empresas de EdC aplicados no período de 2009 e 2010 foi de 

€ 785.418,11 (setecentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e dezoito euros) 

aplicados da seguinte forma:
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Na figura abaixo observa-se que hoje o setor de serviços é o de maior 

a subdivisão de todas as empresas de Economia de Comunhão 

no mundo por setor produtivo. 
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Fonte: Secretaria Internacional de Economia de Comunhão
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Figura 2 – Lucro das empresas de Economia de Comunhão aplicados por tipologia 

Fonte:  Secretaria Internacional de Economia de Comunhão 
 

 

A quantidade de beneficiários diretos com o projeto no período entre 2009 e 

2010 foram de 1.390. Beneficiários que utilizaram das quantias para fins de 

Escolarização foram de maior representatividade.  

 

 

Figura 3 – Beneficiários diretos por setor 
Fonte: Secretaria Internacional de Economia de Comunhão 

 
 

Ainda a respeito dos beneficiários, segundo a Secretaria Internacional de 

Economia de Comunhão (2010), 67% deles recebem ajuda temporária, 31% 

permanente e 2% não especificado.  

Um dos objetivos da Economia de Comunhão, conforme citado anteriormente, 

é justamente apoiar o desenvolvimento das pessoas e das comunidades específicas 

que se encontram em situação de pobreza. Abaixo segue a distribuição percentual 

do lucro investido por setor de projetos de desenvolvimento e assistência.  
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Figura 4 – Projetos de Desenvolvimento e Assistência  

Fonte: Secretaria Internacional de Economia de Comunhão 
 

Inúmeras são as discussões a respeito de que se as iniciativas da sociedade 

civil contribuem para o desenvolvimento, ou para, neste caso, o desenvolvimento 

local e de que forma estariam contribuindo efetivamente. Os princípios que regem as 

empresas de Economia de Comunhão, pelo menos em teoria conforme explanados 

até então, parecem ter relação com alguns do  princípios para a promoção de um 

desenvolvimento local consistente e sólido como a melhoria da qualidade de vida da 

população local, pressupondo a diminuição da pobreza e distribuição de ativos. 

Conforme Pike (2008, p.39)   

 

Não há um conceito único e facilmente aceito dado aos diferentes tipos de 
desenvolvimento local e regional, ele é determinado por diferentes pessoas 
e grupos em diferentes lugares e épocas. ( PIKE, 2008, p.39). 

  
 
 A partir desta afirmação pode-se levantar a possibilidade de as empresas 

inseridas no projeto Economia de Comunhão estarem contribuindo para o 

desenvolvimento de uma localidade específica. Este é um projeto que surge de uma 

iniciativa da sociedade civil que envolve atores em torno de um projeto coletivo. 

Buarque (2002) atenta para que: 

 

Mesmo quando decisões externas – de ordem política ou econômica – 
tenham um papel decisivo na reestruturação socioeconômica do município 
ou localidade, o desenvolvimento local requer sempre alguma forma de 
mobilização e iniciativas dos atores locais em torno de um projeto coletivo. 
(BUARQUE, 2002, p.30). 
 
 

Se o projeto de Desenvolvimento Local não for desta forma é provável que as 

mudanças geradas provenientes de fora não criem suas raízes no local, sem se 
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caracterizarem como um efetivo desenvolvimento sem internalizarão na estrutura 

social, econômico e cultural local (BUARQUE 2002). 

 

.   
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A palavra pesquisa pode ser definida como “procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar as respostas aos problemas que 

são propostos” (GIL, 1991, p.19).  Ela surge a partir do momento em que as 

informações disponíveis são insuficientes para responder a um dado problema.   A 

partir  de métodos e técnicas é que, através de informações e dados disponíveis , 

busca-se definir o caminho para a realização da pesquisa e contribuir para o 

problema inicialmente proposto. (GIL, 1991).  

Esta pesquisa tem como procedimento metodológico a abordagem qualitativa 

de caráter exploratório.  

A pesquisa qualitativa compreende um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um 

sistema complexo de significados . Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido 

dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e 

indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação.” (MAANEN, 1979 apud 

NEVES, 1996, p.1). 

O estudo exploratório visa proporcionar um maior conhecimento para o 

pesquisador acerca do assunto a fim de que esse possa formular problemas mais 

precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores 

(GIL, 1999).   

Para o alcance dos objetivos propostos neste trabalho, de procurar identificar 

se há alguma relação, conforme teoria, entre a experiência de duas empresas 

inseridas no Projeto de Economia de Comunhão e o desenvolvimento local da 

região, escolheu-se a forma de Estudo de Caso para analisar o problema de  

pesquisa. Este tipo de metodologia vem ao encontro do problema proposto pois 

“investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (YIN, 2005, p.32). O estudo foi realizado em duas das sete 

empresas inseridas no Projeto Economia de Comunhão instaladas no Polo 

empresarial Spartaco  localizado na região de Cotia/SP e Vargem Grande 

Paulista/SP assim como com um integrante de Associação dos Funcionários do Pólo 

Spartaco.  
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É pertinente destacar que o Estudo de Caso não é uma mera tática para a 

coleta de dados, e sim uma estratégia  que “compreende um método que abrange 

tudo – tratando da lógica do planejamento, das técnicas de coleta de dados e das 

abordagens específicas à análise dos mesmos” (YIN, 2005, p.33). A escolha pelo o 

uso dele “surge do desejo de se compreender fenômenos sociais complexos” 

(2005,p.20)  como no caso do problema de pesquisa proposto.  Para exemplificar, o 

estudo de caso 

permite um investigação para se preservar as características holísticas e 
significativas dos acontecimentos da vida real – tais como ciclos de vida 
individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças 
ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e maturação de 
setores econômicos. (YIN, 2005, p.20). 
 

 Além da análise de referencial teórico a como suporte para a realização da 

pesquisa e comparação com os resultados, o estudo de caso contou com a coleta 

de dados que baseada em três tipos de fontes de evidências dentre seis 

categorizadas por Yin (2005), são elas  registros em arquivos, documentação e 

entrevistas. 

 Os dados obtidos através de registros auxiliaram principalmente na descrição 

do contexto político, econômico e social da região assim como na própria 

caracterização das empresas de Economia de Comunhão.  Segundo Yin ( 2005) e 

em concordância com aquilo que se procura buscar nesta pesquisa, os registros 

podem ser das próprias organizações em análise como tabelas e orçamentos;  

mapas e gráficos das características da região e dados oriundos de levantamentos 

como censo demográfico ou dados previamente coletados do local. Yin atenta para 

haver cuidado quanto a confiabilidade destes tipos de dados, e que eles, sem 

comparação ou analisados isoladamente podem não produzir os resultados 

almejados.  

  A coleta de dados através de documentação  procurou identificar, baseando-

se nos critérios de Yin (2005) em relatórios que continham informações das 

empresas em análise quanto a atuação junto ao projeto de Economia de Comunhão; 

estudos formais sobre o Projeto Economia de Comunhão e as empresas 

selecionadas e estudos formais sobre projetos que promovem desenvolvimento 

local. 

Yin (2005) novamente atenta para alguns pontos, como não tomar os 

registros como literais aos eventos que ocorrem pois eles comumente não 



30 
 

representam a verdade absoluta, são muitas vezes são redigidos com algum 

objetivo específico e para algum público específico diferentes dos objetivos do 

próprio estudo de caso. São úteis para compreensão dos fenômenos mas deve-se 

estar atento a este fato.  

“Uma das mais importantes fontes de informação para um estudo de caso são 

as entrevistas” (YIN, 2005, p.116). Foram realizadas entrevistas com a empresária 

responsável pela Unibem Fomento Mercantil Ltda., o empresário da Dalla Strada e 

uma funcionária integrante da Associação dos Funcionários do Pólo. 

Neste trabalho, optou-se pela amostragem por julgamento, na qual os 

elementos da população são escolhidos por conveniência e com base no julgamento 

do pesquisador (MALHOTRA, 2006). Desta forma, a escolha das empresas neste 

estudo teve como fator decisivo o acesso ao empresário.  

As entrevistas foram realizadas em Vargem Grande Paulista/SP na ocasião 

da Assembléia Internacional de Economia de Comunhão realizada no mês de maio 

deste ano. A elaboração do roteiro de entrevista teve como base: referencial teórico 

analisado e a  pesquisa dos dados secundários. Neste tipo de entrevista, “ o 

respondente é entrevistado por um curto período de tempo, (...) a entrevistas são 

espontâneas e o entrevistador estará seguindo um certo conjunto de perguntas. 

(YIN, 2005, p.119). 

Para melhor organização, os nomes dos empresários e funcionária estará 

disposto neste trabalho conforme o quadro abaixo: 

 

ENTREVISTADO CARACTERÍSTICA 
E1 Empresário da Dalla Strada 

E2 Empresária da Unibem Fomento Mercantil Ltda. 

F Funcionária da Associação dos Funcionários do Pólo 
Spartaco 

Quadro 2 - Sujeitos Entrevistados 
Fone: coleta de dados 

 

 Após realizada esta etapa, seguiu-se a etapa de análise dos dados. A mesma 

consiste em  

examinar, categorizar, classificar em tabelas, testar ou, do contrário, 
recombinar as evidências quantitativas e qualitativas para tratar as 
proposições iniciais de um estudo.(YIN, 2005, p.137).  
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 Este estudo utilizou das proposições teóricas como base e guia para a análise 

do estudo de caso. Desta forma, se procurou encontrar e indagar a relação, 

conforme as proposições teóricas, entre o projeto de Economia de Comunhão e o 

desenvolvimento local  na região escolhida.  

 Como técnica analítica específica, se utilizou da construção da explanação. 

Segundo Yin (2005, p.149),  “ ‘Explicar’ um fenômeno significa estipular um conjunto 

presumido de elos causais em relação a ele”. A construção da explanação se 

constituiu sob a forma de narração e “uma vez que as narrativas não podem ser 

precisas, os melhores estudos de casos são aqueles em que as explanações 

refletem algumas proposições teoricamente significativas” (YIN, 2005, p.149).  

Portanto através da coleta e sistematização dos dados a luz do referencial teórico e 

das suas proposições devidamente aprofundadas é que se deu início a esta 

explanação.  

Yin (2005) salienta que este pode ser um processo complexo e difícil de 

avaliar de uma forma precisa. Portanto seguir os passos e procurar ser o mais 

objetivo possível é o caminho mais adequado a seguir. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 
 

 Nesta etapa serão apresentados os dados coletados através de pesquisa em 
documentos, relatórios e arquivos.  

 

5.1 DESCRIÇÃO DA REGIÃO DO PÓLO SPARTACO:  CONFLUÊNCIA DOS 
MUNICÍPIOS DE COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA/SP 
 

 

O Polo Empresarial Spartaco, local escolhido para aplicação deste estudo, 

situa-se no município de Cotia/SP, na divisa com o município de Vargem Grande 

Paulista/SP. Estes dois municípios pertencem a microrregião de Itapecerica da Serra 

localizado na região Metropolitana do estão de São Paulo. A maioria dos envolvidos 

no projeto EdC e funcionários das empresas estudadas fazem parte de Vargem 

Grande Paulista. Pode-se dizer que na confluência desses dois municípios surge um 

território com determinadas peculiaridades, extrapolando os limites estabelecidos 

pela noção de município. 

Abaixo segue o mapa da região Metropolitana de São Paulo com os dois 

municípios e o Pólo Spartaco destacados em vermelho.  

 

 

Figura 5 – Região Metropolitana de São Paulo 
Fonte: Guia Geográfico do Estado de São Paulo, BACELAR,J. 
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Para fins deste estudo, a localidade levada em consideração será aquela do 

entorno do Polo Spartaco, que abrange um pouco dos dois municípios, com impacto 

maior, segundo a coleta de dados e entrevistas, no município de Vargem Grande 

Paulista/SP.  

Vargem Grande Paulista é um município jovem, inicialmente constituía-se 

como um bairro de Cotia e somente em 1981 se emancipou. Em 1925, nesta região, 

chegaram os imigrantes japoneses que deram um grande impulso nas atividades 

agrícolas. Até 1994 estes se reuniam em torno da Cooperativa Agrícola de Cotia, 

hoje a Copervag ( cooperativa Agrícola de Vargem Grande) dedicada ao comércio 

varejista, indústria e comércio de insumos agropecuários. (Prefeitura Municipal de 

Vargem Grande Paulista, 2011) 

Inicialmente as atividades desta localidade eram basicamente agrícolas, o 

que retardou o desenvolvimento urbano. Este teve seu impulso após a instalação da 

indústria Textil J. Serrano em 1956, uma das primeiras grandes empresas que se 

instalaram na região.  

Apesar da sua juventude, o município de Vargem Grande vem se 

desenvolvendo rapidamente. Abrange uma área de 42,080 Km², com uma 

população de 42,997 mil habitantes. Já Cotia, possui 201.150 mil habitantes 

ocupando uma área de 323.89 Km². 

A economia da localidade é fortemente marcada pela produção agrícola ( 

flores, hortaliças, legumes, milho e plantas ornamentais). A indústria, que contribui 

para arrecadação de impostos e aproveita mão de obra local, é predominantemente 

têxtil, existe também laboratório de vacinas animais, fábrica de condutores elétricos, 

equipamentos de energia solar, indústria de móveis para banheiros, entre outros. O 

comércio é bastante ativo e caracterizado pela diversificação, procurando atender as 

necessidades da população local. 

Abaixo segue o mapa da região metropolitana de São Paulo segundo classe 

social de acordo com o Censo do IBGE de 2000. Percebe-se que a localidade 

estudada encontra-se em uma área considerada predominantemente pobre 

comparando-se com os outros municípios. 
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Figura 6 – Região Metropolitana de São Paulo segundo Classe Social 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000 apud FERREIRA M.P. ET AL. 
 

Segue uma série de dados que se considerou pertinente para uma análise 

mais detalhada da situação da localidade comparando com a realidade do Estado de 

São Paulo e Brasil em alguns casos. Considera-se como VGP o município de 

Vargem Grande Paulista/SP. 

 

ASPECTOS GERAIS DAS REGIÕES VGP COTIA SP BRASIL 

População ( nº habitantes) 42997 201150 41252160 190732694 

Área (Km2) 42080 323104 248177 8514205 

Densidade Demográfica  1020 622 166220 2240 

PIB per capita (R$)  R$   15.076,01   R$       30.003,65  R$      24.457.00   R$    19.016,00  

Renda per capita (em salários mínimos) 1,96 2,85 2,92 
 Índice de Desenvolvimento Humano 0,80 0,83 0,84 0,80 

Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF)  0,59 0,58     

 
Quadro 3 – Aspectos Gerais das Regiões 

Fonte: Portal Federativo e SEADE, 2010 
 

Para esclarecimento dos dados, entende-se por Índice de Desenvolvimento 

Familiar (IDF), segundo Censo do IBGE (2000) o conjunto de índices de 

vulnerabilidade social, acesso ao conhecimento, acesso ao trabalho, disponibilidade 

de recursos, desenvolvimento infantil e condição habitacional. Em relação aos dados 

de Educação, Saúde, Mercado de trabalho e Pobreza, seguem os dados abaixo. 
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EDUCAÇÃO VGP COTIA SP BRASIL 

Índice de Alfabetização 88,7 90,1 

Nº Estudantes Beneficiados com o PROUNI 65 77  147697 472396 
 

Quadro 4 – Índices relacionados a educação 
Fonte: Ministério da Educação, maio 2011 apud Portal Federativo e  SEADE, 2010 

 
 
 

Quadro 5 – Índices relacionados à saúde 
Fonte: Portal Federativo  

 
  

Percebe-se a carência no município de VGP de um hospital. Atualmente a 

população, quando necessário, deve se encaminhar ao município de Cotia para 

atendimentos específicos, mesmo com a existência de 9 postos de saúde na 

localidade.  

 Outro aspecto relevante para análise é o precário alcance da rede tratamento 

de esgoto, alcançando menos da metade do município de VGP e aproximadamente 

a metade do município de Cotia.  

 Abaixo se podem encontrar alguns números relativos ao mercado de trabalho 

na região. Nota-se que no município de Cotia houve um grande crescimento em 

comparação as outras regiões em análise. Entretanto a região de VGP parece não 

ter crescido tanto neste período. Talvez se possa inferir que este crescimento de 

Cotia esteja mais concentrado em uma região afastada da região de VGP. 

 

 

 

 

 

SAÚDE VGP COTIA SP BRASIL 

Instalação Sanitária         

Rede geral de esgoto ou pluvial 46% 50% 

Fossa séptica 35% 23% 

Fossa rudimendar 14% 20% 

Outro 4% 76% 

Unidades de estabelecimentos         

Farmácia Popular 1 10 3715 15913 

Centro de Esp. Odontológica 0 2 150 853 

Atendimento SUS 9 33 
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MERCADO DE TRABALHO VGP COTIA SP BRASIL 

Empregos Formais 11188 78253 13230825 44949072 
Crescimento nº empregos de 2003 a Abril 
2011 28% 102% 54% 57% 

Salário médio mensal (R$) 2.800 3.600 
 

Quadro 6 – Índices relacionados ao mercado de trabalho 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego/RAIS e CAGED, Abril 2011 apud Portal Federativo 

 

 Em relação ao cenário relativo à Pobreza e desigualdade social, encontram-

se os índices abaixo: 

POBREZA VGP COTIA SP BRASIL 

Incidência da Pobreza 53.80% 45.80% 28.29% 

Índice de Gini 0.38 0.41 0.59 0.57 

Bolsa Família VGP COTIA SP BRASIL 

Famílias Atendidas 1666 4338 1199584 12986870 

Famílias Atendidas / Famílias Pobres(%) 79,6 57,5 83 99,9 
 

Quadro 7 – Índices relacionados à pobreza 
Fonte: Ministério do desenvolvimento Social, Maio 2011 apud Portal Federativo 

 

 Cabe ainda ressaltar que, segundo o ranking do Índice de Pobreza em todo o 

Estado de São Paulo, o qual possui 645 municípios, Cotia encontra-se em 591º lugar 

e VGP em 627º lugar. Percebe-se que é uma região pobre. (IBGE, Censo 2000)   

 Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU) o 

índice de Gini mede:  

o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos 

segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, 

quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos 

tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima 

(apenas um um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a 

renda de todos os outros indivíduos é nula).  

 

O que se percebeu durante o estudo é que esta é uma região relativamente 

nova e pobre, entretanto está em um período de crescimento rápido e de grande 

potencial de desenvolvimento.  
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5.2 O POLO EMPRESARIAL SPARTACO 
 

Quando a Economia de Comunhão surgiu em 1991, Chiara Lubich, fundadora 

do movimento dos focolares, ao visitar a cidade de São Paulo percebeu que existia 

uma necessidade em ajudar de alguma forma aqueles que viviam em condições 

miseráveis. Após este momento constatou-se a necessidade de se criar um pólo 

empresarial que desse visibilidade ao projeto e funcionasse como vínculo para todas 

as empresas que aderissem a proposta. Atualmente existem em todo o mundo 7 

polos empresariais/industriais (Polo Spartaco-São Paula/Brasil, Polo Lionello-

Florança/Itália, Polo Solidariedade-Buenos Aires/Argentina, Polo Ginetta – 

Recife/Brasil, Polo Mariapoli Faro – Krizevci/Croácia e Polo Bélgica-Bélgica) (EDC, 

2010). 

 
Figura 7 – Pólos Empresariais de Economia de Comunhão no Mundo 

Fonte: Secretaria Internacional de Economia de Comunhão 
 
 

O Pólo Empresarial Spartaco, que teve início em 1994, se localiza em Vargem 

Grande Paulista/SP, ocupa um território de 50.849,36m2. O pólo foi projetado para 

abrigar 10 empresas, o escritório da Espri S/A (sociedade anônima de capital 

fechado que tem como objetivo administrar o pólo) e uma área comercial e de 

serviços. Se encontram atualmente sete empresas pertencentes a EDC ali 

instaladas, a Ecoar Indústria e Comércio Ltda., a Rotogine, a Prodiet Nutrição 
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Clínica, a AVN Embalagens, a Espri S/A Empreendimentos, Serviços e Projetos 

Industriais, a Dalla Strada e Unibem Fomento Mercantil Ltda. Todas estas empresas, 

empregam hoje 108 colaboradores diretos e 53 indiretos. Neste estudo serão 

observadas e analisadas duas delas, a Dalla Strada.e Unibem.  

 

 
Figura 8 – Pólo Empresarial Spártaco 

Fonte: Espri S/A 
 

A presença da Espri S/A é fundamental para existência do pólo. Ela nasceu 

com o objetivo de construir e administrar todo o Polo Spartaco, Como já dito 

anteriormente, trata-se de uma sociedade anônima de capital fechado, as ações são 

vendidas diretamente através da empresa. 

O capital social da Espri S/A é constituído pela subscrição de ações dos 

acionistas de todos os Estados do país e de outros países. Seus investidores tem 

como principal característica a de acreditarem na proposta da EDC e querem 

contribuir para a sua realização e ampliação. Atualmente a empresa conta com 

cerca de 3.600 acionistas e seu capital social é de mais de 2 milhões de reais, 

incrementando-se periodicamente a partir da subscrição de novas ações.  

A Espri S/A desenvolve uma função de ponte entre os investidores e as 

empresas inseridas, alugando a estas, o estabelecimento, prestando consultoria 

administrativa, fiscal e econômica. A Espri S.A possui 2 funcionários e é 

administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva que 

se reúnem periodicamente e são eleitos em Assembléia.  A sua sede também 

proporciona a realização das atividades da Associação dos Funcionários do Pólo.  
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5.2.1 A ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO POLO 
 
 
A Associação tem como objetivo proporcionar aos associados e seus 

dependentes assistência social voltada para a saúde, auxílio financeiro, 

promoção de atividades recreativas, desportivas e culturais. Busca 

melhorias no nível de qualidade de vida e o bem-estar social de 

todos.(ESPRI S/A, 2011)  

 

Está é a forma como é caracterizada a Associação dos Funcionários do Pólo 

Spartaco, fundada  em 2005, pela Espri S/A, onde todas as atividades são 

administradas e realizadas.  

Além das empresas do Pólo, existem associados de empresas de EDC que 

encontram-se no entorno, mas que também participam da Associação, são elas: 

Unitá Móveis, Policlínica Ágape e Editora Cidade Nova. Atualmente a Associação 

conta com 10 empresas e 99 associados 

Para associar-se o funcionpário colabora mensalmente com R$ 8,00. Toda a 

empresa que possui funcionários que participam da Associação deve contribuir com 

a mesma quantia  por funcionário. Este é o capital que se utiliza, por exemplo, para 

o serviço de auxílio financeiro, como forma de micro-crédito. São realizados 

empréstimos a funcionários limitado ao valor do seu salário e descontado na folha 

de pagamento em até 12 vezes sem juros, cobrando-se apenas pequenas taxas. 

Associação hoje possui um capital disponível para micro-crédito de R$ 30.000 (trinta 

mil reais)  ( Plano de expansão do Polo Spartaco, 2010).  

Cursos de formação profissional e artesanato também são atividades 

realizadas na Associação. Ao participar, o funcionário tem o direito de usufruir de 

dois tpos de convênios. Um com uma grande rede de farmácias na região de São 

Paulo onde o associado tem direito a 10% de desconto em qualquer compra. E o 

outro com benefícios para serviços odontológicos com uma das maiores redes 

odontológicas do país.  O associado paga uma taxa mensal e tem direito a todo 

tratamento dentário. Também são realizados eventos com todas as empresas em 

conjunto como Festas Juninas, Festas de Natal, Comemoração dos aniversariantes 

do mês entre outras.  
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Os associados têm a sua disposição um espaço cultural com biblioteca 

contendo um acervo de pouco mais de 80 livros. O interessante de observar é que, 

segundo Marlu, participante da Associação, o acervo aumenta continuamente, 

diante também, de solicitação dos próprios funcionários. A Lan House disponível 

também é um dos locais bastante frequentados. A associação recebeu em doação 

alguns computadores e assim foi possivel a criação de espaço onde os associados 

têm acesso a Internet entre outros. (ESPRI, 2011) 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS ESTUDADAS: UNIBEM FOMENTO 
MERCANTIL E DALLA STRADA.    
 

 

A Uniben Fomento Mercantil Ltda está instalada no Pólo Spartaco desde 

1999.  Caracteriza-se como uma empresa de “Factoring”, ou seja, Fomento 

Mercantil. Este tipo de empresa tem basicamente a função de comprar cheques ou 

duplicatas de outras empresas provenientes de vendas já realizadas a prazo. Desta 

forma a empresa passa a obter um valor a curto prazo ou a vista ao vender este 

crédito, aumentando seu poder de negociação junto aos fornecedores, por exemplo. 

Além disto, este tipo de empresa também presta serviços em análise de créditos, 

acessória financeira, seleção de riscos entre outros (Associação portuguesa de 

Leasing e Factoring, 2010). 

A Unibem presta serviços através de duas formas: apoiando as empresas de 

pequeno e médio porte e comprando  os créditos gerados pelas suas vendas.  Ela 

também dá suporte à atividade comercial, procurando otimizar a capacidade 

gerencial dos clientes e garantindo-lhes recursos necessários para giro dos 

negócios. Atualmente possui três funcionários e possui um giro de R$ 400.000,00.  

A empresa surgiu com o intuito de atender inicialmente somente empresas de 

Economia de Comunhão. Com o passar do tempo a Unibem também passou a 

atender as empresas da localidade e região. Segundo Mariela, administradora da 

Unibem, hoje poderia-se dizer que em torno de 60% dos seus clientes são de 

empresas de EdC da localidade, 20% de empresas de EdC fora desta localidade e 

20% de empresas não pertencentes ao projeto EdC mas que encontram-se na 
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localidade. A Unibem tem planos para crescimento e está abrindo seu mercado 

também na área de seguros em parceria com outras empresas.  

A empresa Dalla Strada (do italiano Vindo da Rua) surgiu a partir de um 

projeto chamado Santa Fiora – atelier de bolsas. Este projeto teve seu início há uma 

década com o intuito de encontrar uma forma diferente de enfrentar o desemprego 

de jovens em situação de risco. Seu idealizador, João Bosco de Lima, artesão com 

especialização em modelagem e montagem na Itália, juntamente com o Padre 

Renato Chiera e outros colaboradores desenvolveram este projeto que atualmente 

localiza-se no Pólo Empresarial de EdC na região nordeste do país, na cidade de 

Igarassu. 

A partir desta experiência é que o entrevistado E1 com mais alguns 

colaboradores tiveram a idéia de desenvolver um projeto similar no Polo Empresarial 

Spartaco, há aproximadamente 1 ano. Conscientes da demanda de jovens 

desocupados, conforme cita o entrevistado E1, criaram então a marca Dalla Strada. 

Os funcionários, entretanto, não são diretamente provenientes da rua conforme 

Bosco, a realidade desta localidade é um pouco diferente. Existem mais jovens que 

estão na rua, e não que vivem na rua, conforme seu relato. Jovens que estão em 

situação de vulnerabilidade e pobreza principalmente em função das drogas. Esta é 

a característica dos 7 jovens que trabalham na Dalla Strada. Além destes jovens 

trabalham também o professor e o próprio João Bosco, fundador da empresa. O 

principal produto são bolsas feitas a partir de lona de caminhão, couro e jeans 

descartados.  

Além da oportunidade de emprego para jovens em vulnerabilidade social, a 

Dalla Strada promove cursos de capacitação em corte, costura e modelagem com 

outros jovens da localidade, que não estão empregados na Dalla Strada. Os 

encontros são diários com duração de quatro horas, os alunos recebem as 

instruções teóricas e práticas sobre manuseio de tecidos, melhor posição para corte, 

costura industrial entre outros. Este curso dura 6 meses e é realizado em parceria 

com o Projeto Social Jardim Margarida em VGP, coordenado por pessoas 

participantes do Movimento dos Focolares e prefeitura. Este projeto acolhe crianças 

e adolescentes da comunidade, a fim de proporcionar cultura, lazer e educação no 

turno fora da sala de aula.  

Após o sucesso da realização desses cursos nasceu a ideia de incrementar o 

projeto e oferecer novas alternativas de fonte de renda para os participantes através 
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de trabalho com produção de acessórios, entre eles, cintos e sandálias de lona e em 

couro, jóias e bijouterias. Nota-se a preocupação para com estes jovens na 

constante criação de oportunidades,  crescimento e desenvolvimento. (CARDOSO, 

2011) 

 

 

5.4 RELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DAS EMPRESAS DE ECONOMIA DE 

COMUNHÃO COM OS LIMITES E POTENCIALIDADES DO DESENVOLVIMENTO 

LOCAL DA REGIÃO. 

 

 

Após terem sido descritos, já em forma de breve análise, a coleta dos dados 

secundários, parte-se para uma análise final, porém mais aprofundada. Neste 

momento procura-se identificar relações entre os fundamentos e princípios do 

desenvolvimento local e economia de comunhão com a coleta de dados em forma 

de entrevista realizada com os representantes de duas empresas do Pólo Spártaco 

e com uma funcionária associada na Associação dos Funcionários do Pólo, 

utilizando-se também dos dados secundários. Portanto, se procurará verificar a 

relação entre as atividades das empresas de Economia de Comunhão e Associação 

dos Funcionários do Pólo com os limites e potencialidades do Desenvolvimento 

Local da região a fim de compreender que tipo de relação existe entre o Projeto 

Economia de Comunhão e Desenvolvimento Local.  

Segundo os dados descritos neste estudo sobre a situação atual da 

localidade, podem-se observar alguns aspectos como potencialidades e outros como 

limites para o desenvolvimento da região. Esta é uma região de classe 

predominantemente pobre como já mencionado anteriormente. O entrevistado E2 

parece sintetizar segundo sua percepção a situação da localidade.  

 

O Pólo esta localizado no final de Cotia, em uma região que o município não 
é que olha muito para ele, então nos temos muita dificuldade de energia 
elétrica, não tem muita estrutura. Internet nós temos que possibilitar via 
rádio porque de outra forma não chega até as empresas, água não tem, 
então tem que ser pelo poço artesiano. É uma região muito pobre ainda, 
falta profissionalização. 
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O entrevistado E1 também concorda ao identificar esta como uma região 

frágil: 

 

O que eu percebo é que essa é uma região não bem desenvolvida como 
outras de SP, como Riberão Preto. Aqui estamos próximos de uma região 
do Vale da Ribeira que é uma região onde seria a menos desenvolvida do 
Estado de SP 

 

Entretanto não foi somente um entrevistado que citou como potencialidade de 

crescimento e desenvolvimento da região o fato de ela localizar-se na região 

metropolitana de São Paulo, permitindo o desenvolvimento da economia e indústria 

que abastece a região e gera empregos.  

Diante deste cenário é que, a partir deste momento, se procurará verificar que 

tipo de relação tem empresas de Economia de Comunhão instaladas no Pólo 

Spartaco com a promoção do desenvolvimento desta localidade.  

Retomando Buarque (2002, p.25), o desenvolvimento local pode ser 

conceituado como: 

 

um processo endógeno de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à 
melhoria da qualidade de vida da população em pequenas unidades 
territoriais e pequenos agrupamentos humanos. Para ser consciente e 
sustentável o desenvolvimento local deve mobilizar e explorar as 
potencialidades locais e contribuir para elevar as potencialidades sociais e a 
viabilidade e competitividade da economia local; ao mesmo tempo, deve 
assegurar a conservação dos recursos naturais locais, que são a base 
mesma das suas potencialidades e condição para qualidade de vida da 
população local.  

 

Ainda segundo Buarque (2002) todo o processo de desenvolvimento local 

deve resultar na melhoria da qualidade de vida nas pequenas unidades territoriais 

(com redução da pobreza, geração de riqueza) com eficiência econômica e 

distribuição de ativos.  

Percebe-se que nestas duas colocações em conjunto com o referencial 

teórico analisado, existem elementos como geração de renda, qualidade de vida, 

participação e meio ambiente que são de extrema importância para um 

desenvolvimento local sólido e sustentável.  Pode-se observar na coleta de dados 

que estes elementos não aparecem com a mesma importância e frequência entre 

eles.  
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A geração de oportunidade de empregos e aumento de renda caracterizou-se 

como um dos primeiros pontos citados  entre os entrevistados ao questionar sua 

colaboração com o desenvolvimento da comunidade. Para o entrevistado E1, sua 

maior motivação sempre foi a questão da vulnerabilidade social em que se 

encontram os jovens, tanto aqueles de rua, como em sua empresa localizada no 

Recife/NE quanto os jovens que se encontram nas ruas de Vargem Grande Paulista, 

conforme relata abaixo: 

 

Em Recife o trabalho começou com meninos vindo da rua mesmo. Mas aqui 
em Vargem Grande Paulista não é que é expressivo a realidade dos 
meninos de rua. Tem os jovens que estão na rua o tempo inteiro,  eles vão 
pra casa, mas mesmo assim existe essa vulnerabilidade presente nas ruas, 
principalmente em função das drogas .Diferente do menino que vive na rua , 
que não tem casa, não tem pai, não tem mãe. Vimos neste trabalho aqui em 
Vargem Grande uma oportunidade de tirá-los da rua e gerar uma ocupação.  
Essa sempre foi a minha maior motivação. 

 

Pode-se perceber também a existência da preocupação com qualificação 

profissional: 

 

Estas jovens faziam cursos por vários anos através de um Projeto Social em 
um bairro próximo, que tem vínculo com o Movimento dos Focoalres, mas 
não tinham um oportunidade de trabalho.  Estes cursos em parceria com a 
Itália gerava muitos custos e não tinha oportunidade de trabalho, estavam 
até pensando em tirar o curso.Esta também foi a motivação de trazer a 
Dalla Strada aqui para a região. (E1) 

 

O próprio tipo de serviço que a Unibem oferece parece já contribuir com a 

geração de riqueza no local, fazendo com que as empresas que utilizam de seu 

serviço têm a possibilidade de reerguer-se, pagar suas dívidas e impostos 

corretamente e realinhar seu processo financeiro de maneira com que se mantenha 

viva no mercado. Entretanto os lucros, ainda que importantes, não são a finalidade 

absoluta da atividade empresarial da Unibem, mas sim um meio para estabelecer a 

comunhão: aquilo que mais importa, não é a maximização dos lucros financeiros, 

mas a sua otimização. Para a Uniben, o fato de que uma empresa de EDC possa 

continuar a operar graças aos seus serviços é considerado um lucro ( E2 ) . Neste 

ponto é importante ressaltar que os clientes da Unibem não são apenas empresas 

de Economia de Comunhão. Uma parte de seu mercado, como já citado 

anteriormente, são empresas que se situam na localidade.  
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Um dos objetivos da EDC é a partilha do lucro final  das empresas como já 

mencionado anteriormente. Isto se faz de forma livre, como se diz no Projeto, 

‘partilha do lucro na liberdade’.  A Unibem, conforme o entrevistado E2 praticamente 

todo o mês consegue destinar uma parte dos seus lucros para o Porjeto Economia 

de Comunhão, que posteriormente é repassado àqueles que se encontram em 

situação de necessidade.  Entretanto a Dalla Strada de Vargem Grande ainda não 

consegue contribuir efetivamente desta forma, diferente de sua sede em Recife/NE, 

mas em seus planos esta meta deve ser alcançada. Segundo o entrevistado E1, ao 

responder a respeito da colaboração direta com o lucro ao Projeto, ele relata que: 

 

(... ) aqui, como estamos há relativamente pouco tempo instalados isto 
ainda é um plano. Mas veja, nós entendemos também que a partilha do 
lucro é a ponta do iceberg e que estas outras formas de pobreza e partilha 
como a inclusão é mais difícil que ‘pegar’ o dinheiro e doar sem nem olhar.  
 
 

Este relato parece exemplificar o que Araújo (1998a) apud Serafim (2001, 

p.60) considera como importante para a EDC, onde 

 

não se trata apenas de colocar em comum moeda corrente para atingir os 
fins já mencionados, mas de criar empregos, investir os lucros das 
empresas em projetos de expansão, fornecer equipamentos ou serviços, 
colocar em comum a experiência adquirida, a capacidade gerencial e até 
mesmo patentes. 

 

E ainda, segundo Araújo (2001) apud Medeiros (2006) o que também se 

deseja nas empresas de EdC é a constituição de comunidades de trabalho, onde os 

relacionamentos tenham por base a amizade, o respeito, a confiança, a estima 

recíproca e a comunhão. Desta forma, o homem é visto como um ser relacional, que 

só se realiza quando estabelece relações de abertura, reciprocidade e doação para 

com o outro. 

Podemos observar o fator confiança como um fator econômico segundo o 

entrevistado E2: 

 
Um outro fator fundamental é a confiança. Nos contratos que nós 
realizamos com as empresas EdC e também as outras que conhecem 
nosso trabalho, a confiança dá à Uniben a possibilidade de pedir uma taxa 
de juro mais baixa. Assim, quanto mais confiança existe, menor é o risco. 
Desta forma conseguimosl trabalhar com taxas inferiores e a confiança 
acaba se tornando  um fator econômico. 
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 Para o entrevistado F1 as empresas de EDC trabalham em geral de uma fora 
diferente e isto chega a comunidade de alguma forma: 
 
 

Elas vêem o funcionário e não um número (...) elas vêem a necessidade 
dele, como é melhor para ele trabalhar. E ele leva pra casa isso. Eles 
aprendem este modo de trabalhar, esse modo de viver em comunidade e 
fazem isto em casa, na família, com os amigos. A gente leva a mesma coisa 
pra estes lugares. Teve um funcionário que trabalhou na ECO AR, ele saiu 
de lá dizendo que tinha aprendido algo muito importante: o valor da pessoa 
humana.  
 
 
 

Na Associação dos funcionários do Pólo, atividades como cursos de 

artesanato são realizadas. No relato do entrevistado F1 pode-se observar o aumento 

de renda familiar de um dos associados: 

 

Nós programamos pela associação um curso de artesanato, então uma 
voluntaria se doou e uma vez por semana nos dava o curso. Mas  não 
participava só os funcionários mas mais as esposas e os filhos. Nós 
notamos que começou a aumentar a renda familiar, foi muito bom para a 
gente.  

 

 

Percebe-se uma preocupação dos empresários, em função de estarem 

envolvidos no Projeto EDC, com melhoria na qualidade de vida, principalmente com 

aqueles envolvidos diretamente com suas empresas, mas estendendo-se também 

para familiares e comunidade. Com a geração de emprego e renda, o nível da 

qualidade de vida já aumenta de alguma forma.  

Com a Associação dos Funcionários, através da atividade de micro-crédito e 

também da qualificação profissional que as empresas do Pólo promovem, percebe-

se uma melhoria na qualidade de vida dos funcionários através deste exemplo: 

 

tinha um funcionário ali que era dos serviços gerais, na Espri. Bom, ele 
começou a estudar a noite, em outra cidade, e precisa de uma moto para se 
locomover porque não tinha ônibus, então os funcionários ajudaram ele a 
comprar essa moto. Hoje não é mais funcionário, mas trabalha em uma  
outra empresa, uma grande empresa de construção, que constroem, essas 
outras empresas do pólo, eles que construíram  e hoje ele está na liderança 
como mestre de obras. Ele se tornou uma referência na região com a sua 
profissão (E2)  

 A respeito da qualificação profissional, segue o relato do entrevistado E1 onde 

expõe sua preocupação com os jovens de um bairro que não é o mesmo do Pólo, 

onde promovem cursos de profissionalização para Jovens. 
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Na verdade estamos montando um atelier lá.  Pra que eles também tenham 
uma oportunidade. Porque até sair da região, em função de ônibus e estas 
coisas  e horários fica complicadas. A melhor saída era ir até eles.  

 

 No website construído a pouco tempo da empresa Dalla Strada, podemos 

encontrar a percepção do que seria a melhoria da qualidade de vida citado de forma 

explícita em seu objetivo:  

 

O objetivo é melhorar a qualidade de vida desses jovens através de cursos 
de capacitação profissional que têm como base as diretrizes e os 
ensinamentos da Economia da Comunhão. Ministrar palestras 
proporcionando a inclusão sociocultural, geração de renda e auto-estima. 
Com efeito, oportuniza na vida social de jovens e adolescentes a 
consciência útil de ganhar a vida honestamente. (DALLA STRADA)   

 

 O entrevistado E1 conta um fato que ocorreu e que o fez pensar na 

importância dada aos jovens na formação. Não somente oportunidade de emprego, 

mas na formação que também gera, a partir da ‘cultura da partilha’ como se chama 

na EDC, a qualidade de vida dos jovens. Ele compara a sua experiência, com uma 

experiência de um Padre que, através de um instituto profissionaliza jovens e os 

coloca no mercado de trabalho em grandes empresas. Em certo momento este 

Padre chegou até o DALLA STRADA perguntando como fazer para inserir o Projeto 

dele no Projeto Economia de Comunhão. Inicialmente o entrevistado E1 não havia 

compreendido exatamente o porquê desta indagação, após ele seguiu dizendo:  

 

(...)  eu compreendi qual era o sofrimento dele [Padre], depois de todo este 
sacrifício, estes meninos recebiam  o salário e a família continuava na 
mesma, porque eles iam gastar, iam para o shopping  porque não tinham 
nenhuma formação além do profissionalizante, diferente da EDC. 

 Neste momento ele relata casos em que através da formação passada 

diariamente da ‘cultura da partilha’, os resultados são visíveis: 

 

Aqui em Vargem Grande temos três jovens de abrigo que aos 18 anos são 
mandados embora. Já estamos vendo de alugarmos uma casinha para 
estas 3 meninas  pra elas poderem continuar. Hoje, o que é impressionante 
é que elas partilham o seu salário com o orfanato. Elas deixam 60% do 
salário ali. Elas partilham... esta consciência vem da formação que 
procuramos dar diariamente. É isto o que chamamos de ‘formação de 
homens novos’. 
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O outro caso é de três jovens que queriam conhecer a empresa Dalla Strada 

situada de Recife por ocasião de um evento de Economia de Comunhão. 

Começaram a trabalhar em seus horários vagos para conseguir o dinheiro da 

passagem. Um deles acabou recebendo uma doação de uma pessoa para pagar 

sua passagem. Então o entrevistado E1 diz “Então este menino deu parte do seu 

salário para pagar passagem dos outros. Entra na vida ‘a cultura da partilha’ se não, 

não resolvemos nada.” 

 Outro fator de importância para a promoção de desenvolvimento local 

sustentável é o da consciência da preservação do meio ambiente. Percebe-se esta 

preocupação principalmente na Associação dos Funcionários, na forma de 

conscientização com palestras e ações individuais de cada empresa da nas quais 

eles estão empregados. Na Dalla Strada a própria matéria prima na produção das 

bolsas é proveniente de lona de caminhão, jeans descartados de fábricas de jeans e 

couro descartado. Segundo DALLA STRADA: “Fomos entendendo também este 

aspecto do meio ambiente, reutilizando os próprios retalhos dos nossos retalhos, ou 

seja, da nossa própria produção. Procurando não desperdiçar nada”.  

 Outro aspecto relevante na análise de desenvolvimento de uma localidade é o 

funcionamento da gestão, a forma como ela ocorre. Na Unibem, são apenas dois 

funcionários, segundo o entrevistado E2 existe a forma de co-gestão nesta empresa, 

onde todas as decisões são tomadas em conjunto. 

 Na Associação dos Funcionários observa-se um fenômeno interessante. 

Normalmente, para conceder o crédito a um funcionário, a diretoria (composta por 

funcionários eleitos) se reúne e analisa cada caso. Eles procuram dar prioridade, 

segundo o entrevistado F1 aos casos de mais urgência como de saúde por exemplo.  

Mas em algumas situações, onde o capital não consegue atender a todas as 

solicitações e existe dúvida, parte-se para outra estratégia a da partilha das próprias 

necessidades através da comunicação, como se pode compreender a seguir na fala 

do entrevistado F1: 

 

O que fazemos? Nós reunimos aqueles que estão solicitando caso aceitem 
esta proposta, e fazemos eles mesmos decidirem quem teria mais 
necessidade no momento naquele mês. É uma forma de partilha também, 
da partilha das necessidades.  
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 Estes foram considerados os principais relatos obtidos através das entrevistas 

que poderiam ter relação com o problema da pesquisa. Percebeu-se que a análise 

do elemento qualidade de vida não é somente percebida quando a expressão é de 

fato explicitada nas falas, mas também em muitos outros relatos de forma indireta. 

Quando se fala em geração de renda, emprego, conservação do meio ambiente, 

relacionamentos com base na reciprocidade também parece apontar para uma 

melhoria na qualidade de vida, um dos índices que apontam para o desenvolvimento 

da localidade 

Nas considerações finais, as conclusões a respeito de que tipo de relação 

pode-se encontrar entre a experiência das empresas de Economia de Comunhão e 

Desenvolvimento serão explicitadas. Percebe-se que esta é uma iniciativa que talvez 

não se enquadre exatamente dentro dos pressupostos teóricos do que se 

caracteriza como Desenvolvimento Local, entretanto, Pike (2008) relembra que: 

 

Não há um conceito único e facilmente aceito dado aos diferentes tipos de 
desenvolvimento local e regional, ele é determinado por diferentes pessoas 
e grupos em diferentes lugares e épocas. ( PIKE, 2008, p.39) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Pelo resultado da análise dos dados secundários e  entrevistas, considera-se 

atingido o objetivo geral deste trabalho - analisar a relação entre a experiência de 

Economia de Comunhão no Pólo Empresarial Spártaco, localizado na região de 

Cotia/SP, e o Desenvolvimento Local na região.  

 Primeiramente constatou-se que as possíveis formas de manifestação para a 

promoção de desenvolvimento da localidade é direcionada, inicialmente, àqueles já 

envolvidos de alguma forma com o Projeto Economia de Comunhão. Seja através de 

projetos sociais responsáveis pelo Movimento dos Focolares na região como no 

caso da Dalla Strada ou seja por outros meios. Mas também se conclui que este fato 

não invalida a promoção do desenvolvendo visto que os atores envolvidos habitam 

na região.  

O que se observa de uma forma geral é que todas as iniciativas apresentadas 

têm em comum o fato de estarem ligadas em um projeto comum, o de Economia de 

Comunhão. Mas a forma como é conceituada a construção de um Desenvolvimento 

Local no referencial teórico,  se caracteriza de uma forma mais íntegra e consciente 

entre os atores.  

Buarque (2002) diz que para a promoção de um Desenvolvimento Local é 

importante a construção e execução de um planejamento para o mesmo, onde, 

dentro deste processo, de forma participativa  

 

Os atores sociais vão construindo uma visão coletiva da realidade local e do 
seu contexto e convergindo para a definição do futuro desejado e das ações 
necessárias à sua construção” ( BUARQUE, 2002, p.81) 

 

Ou seja, todos estão co-relacionados em volta deste propósito, o do 

desenvolvimento da localidade. Talvez o que pôde se compreender é que o 

desenvolvimento ocorre, mas de forma indireta, não como objetivo principal. Os 

atores não estão envolvidos em torno de um planejamento para este fim assim como 

inexiste uma participação política da comunidade nas decisões de um planejamento 

para o desenvolvimento da localidade. 

 Outro ponto a salientar é a forma de atuação do governo na localidade, que 
segundo Buarque (2002): 
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O planejamento participativo no plano local deve levar as formas novas de 
gestão do desenvolvimento, baseadas em uma co-responsabilidade entre 
os atores sociais e em parceria entre o governo e a sociedade, na qual o 
governo atua mais como um grande animador e articulador da sociedade, 
constituindo redes flexíveis de atores e agentes públicos. ( BUARQUE,2002, 
p.90)  
 
 

Neste aspecto nota-se a falta de atuação direta do governo local, 

apresentando até mesmo certo descaso com a região onde se contra o Pólo.  

Buarque (2002, p.25) também aponta que qualquer ação para promoção do 

Desenvolvimento Local deve ser 

 

(...) um resultado de múltiplas ações convergentes e complementares, 
capaz de quebrar a dependência e inércia do subdesenvolvimento e atraso 
em localidades periféricas e de promover uma mudança social no território. 

 

 

Se visto por esta perspectiva, é fato que o Projeto Economia de Comunhão 

promova também o Desenvolvimento Local. Como o conceito parece ser de certa 

forma amplo entre os autores, não se pode negar que o Projeto Economia de 

Comunhão, enraizado nos princípios das empresas do Pólo Spartaco, não esteja 

auxiliando para a promoção do desenvolvimento da região.  

Percebeu-se oportuno salientar que a pesquisadora do presente estudo pôde 

estar presente na Assembléia Internacional de Economia de Comunhão, Vargem 

Grande Paulista/SP em maio deste ano, onde quando coletou os dados para a 

pesquisa. Com esta oportunidade, ela pode ter contato com diversas outras 

manifestações do Projeto Economia de Comunhão no Brasil e também no mundo. 

Nesta ocasião, pode-se perceber que o planejamento para futuras ações sejam que 

os reflexos da cultura deste projeto, também explicitados neste trabalho através das 

falas dos entrevistados, não se limitam apenas aos envolvidos diretos ou indiretos 

com o Movimento dos Focolares, mas que se estendam ao máximo também a todos 

aqueles que se encontram em uma realidade de pobreza.  

Concluiu-se, portanto, que a colaboração do Projeto Economia de Comunhão 

através destas empresas não esteja especificadamente e exatamente categorizado 

no tema Desenvolvimento Local da forma em que ele é conceituado pelos autores 

estudados. Mas sem dúvida percebeu-se que as empresas, por estarem ligadas ao 

Projeto Economia de Comunhão, geram um impacto transformador nas vidas e 

comunidades daqueles que estão inseridos nesta realidade, atingindo seus objetivos 
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através da distribuição do lucro entre as pessoas que  se encontram em 

necessidade, na vivência da ‘cultura da partilha’ e na preocupação com a ‘formação 

de homens novos’. Portanto, parecendo colaborar de uma sociedade mais justa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

REFERÊNCIAS 
 

 

ARAÚJO, V. Economia de comunhão e comportamentos sociais. In: COSTA, Rui 
et al. Economia de comunhão. 2 ed. São Paulo : Cidade Nova, 1998a. p. 9-20. 

BACELAR, J. Guia Geográfico do Estado de São Paulo. Disponível em 
<http://www.mapas-sp.com/municipios.htm> acesso em 20/04/2011.  

BONENTE, B.I., CORREA, H.F. Sobre o discuso do desenvolvimento e o 
desenvolvimento do discurso econômico. Ensaios FEE, v. 30, p. 35-56, 2009.  

BUARQUE, S.C. Metodologia de planejamento do desenvolvimento local e 
municipal sustentável. Material para orientação técnica e treinamento de 
multiplicadores e técnicos em planejamento local e municipal. Brasília, DF: 
IICA, 1999. 
 
BUARQUE, S.C. Construindo o desenvolvimento local sustentável. Rio de 
Janeiro: Gramond, 2002. 
 
BRUNI, L. Economia civil e economia de comunhão. Economia de comunhão, 
São Paulo, n. 2, p. 5, set. 1996. 

CARDOSO C., GONÇALVEZ M. Economia de Comunhão: um outro modelo de 
gestão da empresa capitalista? Revista de Administração da FEAD-Minas – 
Edição Especial , outubro/2007. Disponibilizado em 
http://revista.fead.br/index.php/adm/article/viewFile/149/101 , acesso em 06/04/2011.  
 
DALLA STRADA. Disponível em <www.dallastrada.com> acesso em 06/05/2011. 

ESPRI S/A. Disponível em <www.espri.com.br> acesso em 04/04/2011. 
 
ECONOMIA DE COMUNHÃO. Disponível em <http://www.edc-online.org/br/> 
acesso em 25/04/2011. 
 
FERREIRA M.P. ET AL. Espaços e dimensões da pobreza nos municípios do 
Estado de São Paulo. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social  - IPVS. São 
Paulo em Perspectiva, v.20, n.1, p. 5-17, jan/mar. 2006. Disponível em 
<http://www.seade.gov.br/produtos/spp/v20n01/v20n01_01.pdf> Acesso em: 
02/05/2011 
 
FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS - SEADE, 2010. 
Disponível em <http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php> 
acesso em 05/05/2011. 
 
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 
 

http://www.mapas-sp.com/municipios.htm
http://www.edc-online.org/br/
http://www.seade.gov.br/produtos/spp/v20n01/v20n01_01.pdf
http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php


54 
 

GOULART, Sueli . Uma abordagem ao desenvolvimento local inspirada em 
Celso Furtado e Milton Santos. Cadernos EBAPE.BR (FGV), v. 4, p. 1-15, 2006. 
 

HERCULANO, S. Do desenvolvimento (in)suportável à sociedade feliz. In: 
GOLDENBERG, M. (coord.). Ecologia, ciência e política. RJ: Revan, 1992. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2000. Disponível 
em <www.ibge.gov.br/censo/default.php> acesso 12/04/2011. 
 
LINS, N.H., Um diálogo com o tema do Desenvolvimento Local e Sustentável 
em Santa Catarina. In: I Encontro de Economia Catarinense, Rio do Sul/SC, 2007. 
Anais. Disponível em   
<http://www.apec.unesc.net/I%20EEC/sessoes_tematicas/Desenvolvimento_Meio/ar
tigo1.PDF> acesso em 08/10/2010. 
 
MANCE, E.A. Redes de economia solidária e sustentabilidade. Disponível em: 
<www.milenio.com.br/mance/fsm3> acesso em: 25/09/2010. 
 
MARQUES, Dalton S. P.; MERLO, Edgard M. Economia de comunhão: um 
modelo de organização em rede baseado na solidariedade e na ética. In: 
ASEMBLÉA ANUAL DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE 
ADMINISTRACIÓN. 39., 2004, Puerto, Plata. Anais. Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra, 2004. 
 
MILANI, Carlos R.S.. Teorias do Capital Social e desenvolvimento local: lições a 
partir da experiência de Pintadas ( Bahia, Brasil). In: Capital social, participação 
política e desenvolvimento local: atores da sociedade civil e políticas de 
desenvolvimento local na Bahia.2002-2005. Disponível em: 
<mhttp://www.adm.ufba.br/apesqnepol_capital.htm> acesso em: 25/09/2010 
 
MONASTÉRIO, L.M. (2000), Capital Social e Crescimento Econômico: 
Mecanismos. Trabalho apresentado no VI Encontro Regional de Economia 
BNB/ANPEC, Fortaleza, Revista Econômica do Nordeste, vol. 31, N°. especial, pp. 
866-880. Disponível em <http://www.leonardomonasterio.hpg.ig.com.br/index.htm>  
acesso em 01/11/2010. 

NEVES, J.L. Pesquisa Qualitativa – Características, usos e possibilidades. 
Caderno de pesquisas em administração, São Paulo, Vol.1, Nº3, 2º sem./1996 

PIKE, A., RODRÍGUEZ-POSE, A. e TOMANEU, J. Local and Regional 
Development. London and New York: Routledge, 2008.  

PINTO, Mário Couto Soares & LEITÃO, Sérgio Proença. Economia de Comunhão: 
empresas para um capitalismo transformado. Rio de Janeiro/RJ: Editora Fundação 
Getúlio Vargas, 2006. 

PLANO DE EXPANSÃO DO PÓLO SPÁRTACO 2010. Disponível em 
<http://www.espri.com.br/v2/documentos/Polo-Spartaco-2010.pdf> acesso em 
05/05/2011. 

http://www.ibge.gov.br/censo/default.php
http://www.apec.unesc.net/I%20EEC/sessoes_tematicas/Desenvolvimento_Meio/artigo1.PDF
http://www.apec.unesc.net/I%20EEC/sessoes_tematicas/Desenvolvimento_Meio/artigo1.PDF
http://www.espri.com.br/v2/documentos/Polo-Spartaco-2010.pdf


55 
 

PINHEIRO, M.B. Economia de comunhão: uma experiência peculiar de 
economia solidária. In: SINGER, Paul; SOUZA, André. R. de (Org.). A economia 
solidária no Brasil: a autogestão como resposta ao desemprego. São Paulo: 
Contexto, 2000. p. 333-351. 
 
PORTAL FEDERATIVO. Disponível em <http://www.seade.gov.br/index.php>  
acesso em 20/04/2011   

PREFEITURA MUNICPUAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA. Disponível e 
<http://www.vargemgrandepta.sp.gov.br/site/?page_id=40> acesso em 10/04/201. 
 
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNDU). 
Disponível em <http://www.pnud.org.br/popup/pop.php?id_pop=97> acesso em 
20/04/2011 
 

SECRETARIA INTERNACIONAL DE ECONOMIA DE COMUNHÃO. Relatório 2009-
2010 Economia de Comunhão. Disponível em <www.edc-online.org> acesso em 
30/04/2011. 
 
SERAFIM, M.C. A ética no espaço de produção: contribuições da economia de 
comunhão. 17/05/2001. 139p. Dissertação (Mestrado). Florianópolis, 
17/05/2001.<http://www.pur.com.br/materiais/publicacoes/economia_comunhao.pdf> 
Acesso em: 28/10/2010 
 
SERAFIM, M.C e ANDION, C. Capital espiritual e as relações econômicas: 
empreendedorismo em organizações religiosas. Cad. EBAPE.BR, Set 2010, 
vol.8, no.3, p.564-579. ISSN 1679-3951 

VÁSQUEZ, B. A. O desenvolvimento endógeno em tempos de globalização. 
Porto Alegre: Fundação de Economia e Estatística; Editora da UFRGS, 2001. 

VIEIRA, L. Cidadania e globalização. Rio de Janeiro: Record, 1999. 

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Trad. Daniel Grassi.  3ªed. 
Porto Alegre, Bookman, 2005. 

 

http://www.vargemgrandepta.sp.gov.br/site/?page_id=40
http://www.pnud.org.br/popup/pop.php?id_pop=97
http://www.edc-online.org/

	1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA
	1.2.1 OBJETIVO GERAL
	1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	1.3 JUSTIFICATIVAS
	2 DESENVOLVIMENTO LOCAL
	3 FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS DA ECONOMIA DE COMUNHÃO
	4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
	5 ANÁLISE DE DADOS
	5.1 DESCRIÇÃO DA REGIÃO DO PÓLO SPARTACO:  CONFLUÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE COTIA E VARGEM GRANDE PAULISTA/SP
	5.2 O POLO EMPRESARIAL SPARTACO
	5.2.1 A ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO POLO
	5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS ESTUDADAS: UNIBEM FOMENTO MERCANTIL E DALLA STRADA.

	6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

